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TATA LITURGI GKJ BEKASI TIMUR 
MINGGU, 10 OKTOBER 2021 (HIJAU) 

 

TEMA : “KU AKUI LUKA BATINKU, YA ALLAH” 
 

PRA-IBADAH 

1. Saat Teduh dan Doa Persiapan Ibadah 
2. Penyampaian intisari Warta Gereja sebelum Ibadah dimulai (Pewarta, umat duduk) 
3. Pewarta menyambut umat 

Majelis + Remaja :   

(disampaikan dengan ceria dan bersemangat dengan intonasi yang luwes. Sapaan ini 
bisa dikembangkan oleh Pewarta) 

Remaja: Shalom Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Pakde Budhe, Om Tante, 
Mas Mbak dan Adik-adik ! Baik yang sedang beribadah di rumah, dan yang 
beribadah di gereja! (disampaikan dengan lesu) 

Majelis: (Menanggapi kelesuan remaja), “kamu kok lesu banget sih? Lagi sakit ya?  

Remaja: Iya ni, Pak/Bu, aku kemarin jatuh karena didorong kakak aku pas kami 
berantem, lalu tanganku berdarah. Aku marah sekali sama kakak aku, hatiku 
sakit! (menunjukkan tangannya yang diperban) 

Majelis: Tapi sudah diobati kan? Semoga kamu cepat sembuh ya, tapi gimana 
sekarang kamu masih marah, masih terluka ga hatinya sama kakak kamu? 

Remaja: Luka yang ditangan sudah diobati, tapi hatiku masih luka, masih marah sama 
kakak aku! (diucapkan dengan jengkel) 

Majelis: Wah, pas sekali! Hari ini, kita akan beribadah bersama dan belajar tentang 
mengakui luka di hati kita pada Tuhan, agar hati kita semakin membaik. Nanti, 
kita akan belajar bersama dalam ibadah ini bersama Pdt… Selamat beribadah 
yaaaa semuanya 

 

4. Pewarta menyalakan Lilin Ibadah. 
5.   Lonceng dibunyikan, umat berdiri, dan menyanyikan Nyanyian Pembukaan, “Bapa 

Kudatang Pada-Mu” (2kali) 
6.   Sementara umat bernyanyi, prosesi pembawa simbol, Liturgos, Pelayan Firman, dan 

anggota Majelis lainnya memasuki ruang ibadah. Sesampainya di depan mimbar, PF 
dan Liturgos saling menyampaikan salam dengan membungkukkan badan. 
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Kemudian, Pelayan Firman, Liturgos, dan anggota Majelis lainnya menempati tempat 
masing-masing. 

7.   Pembawa Simbol meletakkan Pecahan Keramik dan mengucapkan narasi, 
 

 Tuhan, hati kami seperti pecahan keramik ini, kadang kami terluka, kadang kami 
melukai hati keluarga kami. Kami bawa hati kami yang terluka ini, kepada-Mu. 

 
  
I.  LITURGI PEMBUKA 

1. PENGAKUAN DAN SALAM              (oleh PF, umat tetap berdiri) 

a. Pengakuan (umat memandang ke arah PF) 
P :  Pertolongan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tidak 

pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan 
dari Tuhan Yesus Kristus  kiranya menyertai Saudara-saudara. Amin. 

U : (Menyanyikan KJ 478a – “Amin, amin, amin”) 

 
2. NYANYIAN PUJIAN                                                                                 (umat duduk) 

a. Ajakan Beribadah 
L :     
(disampaikan dengan ceria dan bersemangat. Sapaan ini bisa dikembangkan oleh 

Liturgos) 

Siapa yang pernah sakit? Ada yang pernah jatuh lalu berdarah? Biasanya kalau 
luka, diapain sih? 

 
(menampilkan video anak-anak yang bercerita tentang lukanya) 

 
Ya, ketika kita terluka, ada yang dipakaikan perban, diberi obat, mungkin ada juga 
yang menangis. Tapi, pernah tidak yang sakit itu hatinya? Sedih, marah, kecewa, 
dendam? Hari ini, kita mau belajar bersama dalam ibadah ini mengenai luka, tapi 

yang ada di hati kita. Mari beribadah bersama! 
b. Nyanyian Pujian, NKB 133: 1, 3, “Syukur pada-Mu, ya Allah” 

 
3. PENGAKUAN DOSA DAN PENGAMPUNAN  

 
a. Pembacaan Hukum Kasih dan Berita Anugerah                            (oleh Liturgos) 

L :   Ingatkah bahwa kita diajak untuk saling mengasihi? Bapak Ibu silakan membantu 
anak-anaknya atau bisa juga kakak-kakak membantu adik-adiknya, juga para 
cucu membantu eyang kakung dan putrinya untuk membuka Markus 12: 28-31 
(diberi waktu sejenak). Inilah firman Tuhan, “Lalu seorang ahli Taurat, yang 
mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa 
Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada-Nya 
dan bertanya: “Hukum manakah yang paling utama?” Jawab Yesus: “Hukum 
yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 
Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal 
budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: 
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang 
lebih utama daripada kedua hukum ini.” 

 



  Mari, kita ingat-ingat lagi, di hari-hari yang lalu, apakah kita pernah menyakiti hati 
orang lain? Membuat mereka menangis, membuat mereka sedih? Bagi keluarga-
keluarga yang beribadah bersama keluarga di rumah, silakan salah satu dari 
anggota keluarga memimpin untuk berdoa bersama memohon ampunan pada 
Tuhan. Anak-anak Sekolah Minggu dan Remaja, boleh juga memimpin ya…. 
Bagi Saudara yang beribadah di Gedung gereja dan beribadah sendiri, mari 
berdoa secara pribadi.  

    
     (Setelah doa pribadi dirasa cukup, Liturgos mengucapkan : “Tuhan maafkanlah 

kami, ampunilah kami…Amin”). 
 
P :  Mari bersukacita! Sebab Tuhan mengampuni, memaafkan kita. Ingatlah firman-

Nya dalam Kisah Para Rasul 3:19-20, “Karena itu sadarlah dan bertobatlah, 
supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan 
mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus”  
Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. Amin.. 

 
U :  Syukur kepada Allah. 
 

b. Nyanyian Syukur, “Bila Hati Terasa Berat” (2kali) 
 
II. LITURGI SABDA 

1. PEMBACAAN SABDA      

a. Doa mohon pimpinan dan hikmat Roh Kudus 
b. Bacaan Alkitab Mazmur 32:1-11 (oleh Lektor dari Pra 

Remaja (rekaman) 
▪ Diakhiri ucapan oleh PF: ”Demikianlah pembacaan Firman Tuhan. Berbahagialah 

setiap orang yang mendengarkan Firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya!”) 
▪ Umat menyambut dengan NKB 225 – “Haleluya Amin !”  
▪ Fragmen Bulan Keluarga 

 
2. KHOTBAH – “KUAKUI LUKA BATINKU, YA ALLAH” 

a. Saat Teduh/Hening                                     (hening tanpa iringan musik/nyanyian) 
b. Doa Syafaat 
c. Pengakuan Iman Rasuli           (dipimpin Liturgos, umat berdiri, dengan gerakan) 

 
 
III. LITURGI PENGUCAPAN SYUKUR 

1. PENGUCAPAN SYUKUR                                                                   (umat duduk) 

a.   Ajakan Bersyukur                                                                        (oleh Remaja) 
 
(disampaikan dengan ceria dan bersemangat dengan intonasi yang luwes. Sapaan ini 

bisa dikembangkan oleh Remaja) 
Mari kita sama-sama tarik nafas panjang dan hembuskan (sambil dipraktekkan dan 
diulang 3x). Nikmat ya… Puji Tuhan, kita masih bisa bernafas. Semua itu karena 
kebaikan Tuhan. Sudah sarapan? Puji Tuhan bila kita mempunyai makanan dan 
minuman yang cukup di rumah. Ada berkat tercurah bagi kita. Waahh semua itu 



karena Tuhan baik. Demikianlah firman Tuhan dalam Persembahan ibadah minggu 
ini kita dasari dari Mazmur 100:3-4 “Ketahuilah, bahwa TUHAN Allah; Dialah yang 
menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-
Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-
Nya dan pujilah nama-Nya!.”  
 
Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Pakde Budhe, Om Tante, Mas Mbak dan 
Adik-adik, sebelum ibadah kita sudah mempersiapkan dan menyisihkan 
persembahan kita kepada Tuhan. Kini marilah kita serahkan ungkapan syukur itu 
kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. 

  
b.   Nyanyian Pengucapan Syukur, “Betapa Hatiku” (1 kali) 
c.  Doa Pengucapan Syukur              (oleh Remaja, umat berdiri) 

Ditutup dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan. 
 

 
 

V.  LITURGI PENUTUP 

1. PENGUTUSAN  

a. Pengutusan                                    (oleh Liturgos) 

L :  
(disampaikan dengan ceria dan bersemangat dengan intonasi yang luwes. Sapaan ini 

bisa dikembangkan oleh Liturgos) 
 

  Yang terkasih Bapak Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Pakde Budhe, Om Tante, Mas 
Mbak dan Adik-adik, Jika kita ingin baik hatinya, ingin sembuh luka batinnya, 
akuilah dan ceritakan itu pada Yesus. Tuhan memberkati dengan kekuatan. 

 

b. Menyanyikan Nyanyian Pengutusan Theme Song Bulan Keluarga, “Jadikan 
Kami Satu” (1 kali) 

 

2. BERKAT 

a. Penyampaian Berkat Tuhan               (oleh PF) 
P : Mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. 

Terimalah berkat Tuhan (berkat disampaikan). 

      (Berkat disampaikan dengan menyanyikan PKJ 180) 

 



 

U : Menyanyikan PKJ 180: Kasih Tuhan Mengiringimu 

 

b.  Nyanyian Penutup  –  PKJ 289: 1, 3, “Keluarga Hidup Indah” 
 

Setelah umat selesai menyanyikan Nyanyian Penutup, Pelayan Firman turun dari mimbar 
utama/besar. Kemudian, bersama dengan Liturgos berdiri di depan mimbar, mempersilakan 
umat duduk, dan menyapa umat yang akan meninggalkan ruang ibadah. Koordinator 
Usher akan mengarahkan alur keluarnya umat dari ruang ibadah. Umat diharapkan mengikuti 
panduan dan menunggu giliran dengan sabar. Pelayan Firman dan Liturgos tetap berdiri di 
depan mimbar sampai seluruh umat meninggalkan ruang ibadah. 

 
Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati 

 


